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ЗИЗ ТУТЕЛА 

ЗИЗ ТУТЕЛА 

Почитувани,

Во четвртиот по ред број на првото стручно списание за БЗР Тутела, има-
ме ново изненадување за Вас, рубриката насловена  БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ, 
во рамки на која ги споделуваме најдобрите литературни творби од конкур-
сот за годишна награда ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ” за ученици од прво до девето 
одделение. Истовремено ја користиме можноста да изразиме огромна бла-
годарност до наставниците и родителите на децата учесници на конкурсот 
кои одвоија од своето драгоцено време за подигање на свеста за БЗР на 
своите најмили уште од мали нозе. Мораме да го изразиме нашето огромно 
задоволство од импозантната бројка на пристигнати литературни творби 
(127 песни и 47 раскази). 

Благодарност и за останатите заинтересирани колеги кои ги споделија 
своите искуства во рубриките Практични совети за БЗР, Добра пракса 
на стручните лица за БЗР, БЗР околу нас, ППЗ, Тема на бројот, Актуелно, 
Стандарди за ЛЗО и Екологија. Вашето исуство, политиките, процедурите 
за БЗР во Вашите компании може да послужат како идеја за слични вакви 
политики и процедури во останатите компании. Отворени сме за Ваши 
предлози, сугестии кои може да ги доставете на нашата e-mail адреса: 
contact@tutela.org.mk. Сите заедно да допринесеме за подигање на 
безбедносната култура во македонските компании.

„ Светот е опасно место за живеење не поради луѓето кои се лоши, туку 
поради луѓето кои не прават ништо во врска со тоа.” (Алберт Ајнштајн)

  
Уредувачки Одбор 
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ЗИЗ ТУТЕЛА 

ЗИЗ ТУТЕЛА 

Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

Пред Вас го имате четвртиот број на Првото стручно списание за БЗР 
ТУТЕЛА. Ми претставува посебно задоволство што од број во број, секое 
ново издание, е сé побогато со содржини кои го привлекуваат Вашиот инте-
рес и го задржуваат Вашето внимание. Вашите коментари и јавно искажана 
поддршка ни го потврдуваат тоа.

Како едно од најмладите Стручни здруженија, по изминати 20 месеци од 
Основачкото Собрание и 18 месеци од излегувањето на првиот број на спи-
санието Тутела, бројката од 109 индивидуални членови во ЗИЗ Тутела до 
овој момент, ни дава уште поголема енергија да продолжиме со засилено 
темпо понатаму. Од ден во ден, се потврдува фактот, дека и покрај момен-
талните околности, завземениот курс на движење, сплотување и взаемна 
поддршка, ќе овозможи сите заедно да успееме да ја вратиме областа БЗР 
на вистинскиот пат и да ја насочиме директно кон работниците, директно 
кон тие за кои е и наменета.

Искрено се надевам дека како ќе одминува времето, ќе успееме да изле-
земе од личните или колективните стеги, ќе успееме да се охрабриме меѓу-
себно и со тоа да ја покажеме и докажеме нашата стручност. Да покажеме, 
дека стручноста е навистина кај стручните лица и дека таму и припаѓа. Да 
почнеме да ја градиме нормалната врска помеѓу стручното, медицинското 
и научното, сé во интерес на здравјето и животот на работниците на нивни-
те работни места. А преку сето тоа и да укажеме на работодавачите, дека 
инвестирањето во безбедноста и здравјето на нивните вработени, е инве-
стиција која им нуди континуиран развој и просперитет на долги патеки.  

м-р Дејан Ангеловски
Претседател на Здружението на 

инженери за заштита ТУТЕЛА
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ЗИЗ ТУТЕЛА 

ЗИЗ ТУТЕЛА 

Почитувани,

Не може да имаме пристојни работни места без вклучување на експер-
тите и практичарите кои работат на оваа тематика, а трудовата легислатива 
не може да биде во корист на работниците ако немаме инклузивен дијалог! 

Во изминатиот период Фондацијата Фридрих Еберт-канцеларија Скопје, 
заедно со Министерството за труд и социјална политика организираше се-
рија работилници, работни групи и информативни средби со сите чинители 
од сферата безбедност и здравје при работа. Од добиените информации 
очигледно е дека професионалците се креаторите на новите политики 
и иновативните решенија, а заедно со социјалните партнери успеваат да 
влијаат врз донесувањето на позитивни решенија за сите.

ЗИЗ Тутела успеа да се наметне и покаже како здружение кое го има како 
приоритет најдобриот интерес за работниците, а во исто време се обидува 
да ги едуцира и работодавачите како најдобро да ги препознаат потребите 
од побезбедна работна средина за своите вработени. Континуираната обу-
ка што ЗИЗ Тутела ја обезбедува за своите членови е препознаена од сите, 
а лидерството што го покажува е пример за сите организации кои имаат за 
цел да ги обединат сите чинители од овој сектор.

Преостанува во следниот период сите фактори од безбедноста и здравје-
то при работа да се обединат во креирањето на легислатива која ќе значи 
подобра работна средина за сите!

Милан Живковиќ
Фондација Фридрих Еберт

-канцеларија Скопје
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

28 АПРИЛ – СВЕТСКИ ДЕН НА 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Здружението за заштита при работа на општина Битола, Битола, Здру-
жението за безбедност при работа 28-ми Април, Скопје и Здружението на 
инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, како Здруженија кои го избраа па-
тот, ЗАЕДНО, активно да работат на промоција на областа БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (БЗР), организираа настан под мотото ,,БЗР ОД 
МАЛИ НОЗЕ – ИДНИНАТА Е ВО МЛАДИТЕ”.

На настанот, пред повеќе од 100 присутни, чинители од областа на БЗР, 
претставникот на МТСП, г-дин Дарко Дочински, Директорот на ДИТ, г- дин 
Алајдин Хавзиу, претставникот на МОТ – канцеларија во Скопје, г-дин Емил 
Крстановски, заменик директорот на Бирото за развој на образованието, 
г-дин Мирван Џемаили, деца од 1-во до 9-то одделение и нивните настав-
нички, како и директорите од основните училишта ширум државата, прет-
ставници на правните субјекти, членови на трите Здруженија и други при-
сутни, во х.Арка, Скопје, со почеток во 13:30 часот, беше одбележан Свет-
скиот ден за БЗР, 2019 година.
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

Модератор на настанот беше г-дин Љупчо Кочовски.

Во воведниот дел од настанот, г-динот Кочовски ги поздрави најмладите 
во салата, нагласувајќи дека нивното присуство оваа година во целост се 
поклопува со темата на МОТ, по што свое обраќање кон присутните, имаа 
претставникот на ЗЗПР на општина Битола, Битола, проф. д-р Иво Кузма-
нов и претседателите на ЗБР 28-ми Април, Скопје, г-дин Благоја Богоевски 
и ЗИЗ Тутела, Скопје, г-дин Дејан Ангеловски.
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Претседателот на ЗИЗ Тутела, г-дин Дејан Ангеловски, на почетокот на-
помена дека конечно како најмладо Здружение, успеавме да ги обедини-
ме и другите две Здруженија и заедно да продолжиме, да ја промовираме 
областа БЗР. Посебно го потенцираше проектот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ кој, 
преку трудовите (песни, раскази) на најмладите, допринесе да се подигне 
свеста и осознае за областа БЗР, со вклученост пред сé на наставниците 
и родителите во самото изготвување на трудовите на најмладите. Речиси 
месец дена основните училишта, ширум земјата. пулсираа во духот на БЗР, 
а самите пристигнати трудови, нивниот број, го покажаа и докажаа тоа.

Потоа следуваше обраќањето на претставниците на МТСП,  г-дин Дарко 
Дочински, на МОТ канцеларијата во Скопје, г-дин Емил Крстановски и ди-
ректорот на ДИТ,  г-дин Алајдин Хавзиу.

Генерално сите ја посочија важноста на одбележувањето на Светскиот 
ден за БЗР, како ден, на кој се сеќаваме на сите настрадани работници на 
своите работни места.

    Г-динот Дарко Дочински ги потенцираше активностите на МТСП, во 
поглед на инклузивниот дијалог, чија цел е конечно реализирање и усогла-
сување на Законската и подзаконската легислатива.

Г-динот Емил Крстановски ги поздрави најмладите, напоменувајќи дека 
во годината кога МОТ одбележува 100 години од своето постоење, нивното 
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

присуство во салата се поклопува со овогодишната тема на МОТ ,,Безбедна 
и здрава иднина во работата”.

Директорот на ДИТ, г-динот Алајдин Хавзиу, покрај значењето на денот, 
напомена дека ДИТ е секогаш отворен за соработка со сите чинители од 
областа.

Во понатамошниот тек на настанот 
Генералниот секретар на ЗИЗ Тутела, 
Скопје, г-ѓица Лидија Атанасовска го 
образложи проектот ,,БЗР ОД МАЛИ 
НОЗЕ”. На крајот на нејзиното об-
раќање, го повика заменик директорот 
на Бирото за развој на образованието 
г-дин Мирван Џемаили, да им се обра-
ти на најмладите.

Заменик директорот на Бирото за развој на обра-
зованието г-дин Мирван Џемаили ги поздрави нај-
мадите, присутни во салата и нагласи дека проектот 
,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ” е патот по кој сите треба да се 
движиме, преку едукација на најмладите, затоа што 
тие се иднината на секоја работа.

По обраќањето на Заменик директорот на Бирото 
за развој на образованието, се премина кон прогласу-
вање на најдобрите литературни творби од повикот 
,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ”

Г-динот Љупчо Кочовски напомена дека повикот, како проект е одобрен 
од Министерството за образование и наука (број 12-3216/4 од 12.04.2019 
година), на него учествувале 30 училишта, лични творби испратиле 164 уче-
ници, пристигнати се 174 творби  (127 песни и 47 раскази). 

Членови на комисијата која ги евалуираше творбите, беа:
1. Селма Исак – ООУ ,,25-ти Мај”, Гази Баба;
2. Даниела Христова – ООУ,,Гоце Делчев”, Делчево;
3. Марија С. Стојчевска – ООУ,,Гоце Делчев”, Илинден;
4. Драгица Петрова – ООУ,,Славејко Арсов”, Штип;
5. Петар Јанчев – ООУ,,Кирил и Методиј”, Богданци;
6. Ангелина Костовска – ООУ,,Александар Здравковски”, Јегуновце;
7. Јулијана Николиќ- ООУ,,Љубен Лапе”, Аеродром;
8. Јасмина Трајковиќ – ООУ,,Вера Јоциќ”, Гази Баба;
9. Ленче Наќева – ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш;
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Категорија 2 – Расказ на тема безбедност и здравје при работа 
(ученици од прво до петто одделение):

1 место: „БЕЗБЕДНОСТА НЕ Е ШЕГА“, Петар Стојаноски, V одд.
2 место: „ПЕТАР И НАПО“, Кирил Стојчевски, IV-б одд.
3 место: „ЗАВАРУВАЧ“, Благојче Ристовски, IV-г одд.

10. Александра Упале – ООУ,,Св.Кирил и Методиј”, Битола;
11. Ивана Краљевска – ООУ,,Браќа Миладиновци”, Аеродром;
12. Наташа Стоилкова – ООУ,,Св.Кирил и Методиј”, Босилово;
13. Мери Крстеска – ООУ,,Св.Климент Охридски”, Охрид;

Согласно одлуката на комисијата, беа наградени следните трудови:
Категорија 1 – Песна на тема безбедност и здравје при работа 

(ученици од прво до петто одделение):
1 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Јована Буковалова, V-2 одд.
2 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Илина Крстева, V-а одд.
3 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Мила Величковска, III-б одд.
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По прогласувањето на најдобрите твор-
би од повикот ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ”, беа 
прогласени и правните субјекти со најдобри 
практики во областа на БЗР за 2018 година.

Повикот го образложи, г-дин Борче Стој-
чевски, член на ИО на ЗИЗ ТУТЕЛА.

Тој потенцираше дека на повикот аплици-
раа, 22 правни субјекти кои ги доставија своите 
апликации за добри практики во областа на БЗР.

Категорија 3 – Песна на тема безбедност и здравје при работа 
(ученици од шесто до деветто одделение):

1 место: „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“,  Мартина Ангеловска, VIII-а одд.
2 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Мила Кралева, VII-3 одд.
3 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Марија Петрова, VII-2 одд.

Категорија 4 – Расказ на тема безбедност и здравје при работа 
(ученици од шесто до деветто одделение):

1 место: „СЕКОЈ ЖИВОТ ВРЕДИ ЦЕЛА ВСЕЛЕНА“, Снежана Лазаревска, 
VI-1 одд.

2 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Ивана Маркоска, VI-3 одд.
3 место: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“, Лина Боцевска, VI-3 одд.
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Членови на комисијата која ги евалуираше пристигнатите апликации на 
правните субјекти, беа:

1. Светлана Ристовска Антиќ – Организација на работодавачи;
2. Горан Сековски – Стопанска комора на Македонија, групација БЗР;
3. Ангел Панев – Конфедерација на слободни синдикати;
4. Тони Војнески – Државен инспекторат за труд и член на Националниот 

совет за БЗР;
5. Слободанка Таушанова – Државен инспекторат за труд.

Согласно одлуката на комисијата, за најдобри практики беа избрани:
Категорија 1 – Услужни дејности (финансиски, информативни, 

транспорт, трговија, сервисни и други услуги):
1. ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ;
2. ЈСП СКОПЈЕ, СКОПЈЕ;
3. ДТУ ВИЗАРД СИСТЕМИ ДООЕЛ, СКОПЈЕ.

Категорија 2 – Административни дејности 
(адвокатски, нотарски, сметководствени канцеларии..): 

1. СУГС ВЛАДО ТАСЕВСКИ, СКОПЈЕ;
2. СЕМОС ЕДУКАЦИЈА, СКОПЈЕ;
3. СУПОРТ & СОЛУШОНС ЦЕНТАР МК.
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Категорија 3 – Производствени, земјоделски, 
рударски, градежни дејности и сл. 

А) Мали претпријатија – до 50 вработени:
1. РОЈАЛ ВАСЕ ДООЕЛ;
2. ЕВН ЕЛЕКТРАНИ ДООЕЛ, СКОПЈЕ;
3. ДЕЛТА МКС ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Б) Средни претпријатија – до 250 вработени:
1. ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, СКОПЈЕ;
2. КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС КМ, СКОПЈЕ;
3. МЛЕКАРА АД, БИТОЛА.

В) Големи претпријатија – над 250 вработени:
1. АЛКАЛОИД АД, СКОПЈЕ;
2. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, СКОПЈЕ;
3. ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА.
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Категорија 4 – Правен субјект кој најмногу инвестирал во безбедноста 
и здравјето на своите вработени:

- МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, ПРИЛЕП

По прогласувањето на најдобрите правни субјекти од страна на проф. 
д-р Марија Хаџи-Николова беше промовиран третиот број на Првото струч-
но списание за БЗР ТУТЕЛА, при што нагласи дека и со овој број продолжу-
ва соработката со Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје.

ПРОДОЛЖУВАМЕ!!!
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12.06.2019 – Во насока на реализација на своите програмски определби, 
подигнување на капацитетите на сите чинители на БЗР во Македонија, ЗИЗ 
Тутела како медиумски партнер на EU-OSHA, а во согласност со актуелна 
кампања 2018 – 2019 година, чија тема е Управувње со опасни супстанци, 
организираше обука на тема „Опасни материи – препознавање, категори-
зација, влијанија, обврски, ЛЗО“.  Целта на обуката беше преку практични 
примери и различен пристап, тимски, користејќи најсовремени методи, да 
може да се препознаат и категоризираат опасните материи, а врз основа на 
тоа, знаејќи ги  влијанијата на опасните матери врз здравјето на работници-
те, да се примени најсодветната лична заштитна опрема и да се исполнат 
законските и подзаконските обврски. Обуката се одржа во хотел Континен-
тал, а предавачи беа проф. д-р Елисавета Стикова и м-р Борче Стојчевски.

Во истиот период како и минатата година, веќе традиционално и оваа 
година, на ден 22.06.2019 година беше организиран вториот еднодневен 
Пикник, „ТУТЕЛА И СЕМЕЈСТВОТО – 2” со посета на Винарската визба ,,Кра-
лица Марија” – Демир Капија. На пикникот членовите на ЗИЗ Тутела, заед-
но со своите семејства, уживаа во убавините на комплексот и заедничкото 
дружење со колегите. 
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Во соработка со Институтот за стандардизација на Република Северна 
Македонија (ИСРСМ), Фирмата Стенсо МАК, Скопје и поддршка од Здруже-
нието за БЗР „28-ми Април”, на 12.09.2019 година во хотел Континентал се 
одржа стручна обука на тема: „СТАНДАРДИ во БЗР – пристап, значење, 
примена, имплементација“. Целта на обуката беше преку практични при-
мери и пристап, стручни насоки на следење, користење и имплементирање 
на стандардите за ЛЗО, при тоа користејќи ги различните можности за нив-
но изнаоѓање, да Ве поттикне најбрзо, најпрактично и најсигурно да го нај-
дете потребниот стандард за одреден вид на ЛЗО или одредена процедура.
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На 08.10.2019 година во хотел Best Western, ЗИЗ Тутела во соработка со 
Фирмата Армор ПЛУС ДОО, Скопје и поддршка од Здружението за безбед-
ност при работа „28-ми Април”, Скопје,  ја организираше петтата стручната 
обука на тема: „РАБОТИ НА ВИСИНА – РАБОТИ БЕЗБЕДНО “. Целта на обу-
ката беше преку практични примери и пристап, стручни насоки на следење, 
европски искуства од врвни експерти, да Ве поттикне најбрзо, најпрактично 
и најсигурно да го најдете соодветното заштитно средство за безбедно да ја 
реализирате вашата работна задача на висина. Обуката беше насочена кон 
колективните заштитни средства и мерките за работа на висина, практична 
за стручни лица за безбедност при работа, проектанти и други заинтере-
сирани лица кои имаат потреба од трајно или привремено поставување на 
системи за колективна заштита при работа на висина (антенски столбови, 
кровни конструкции, крански патеки, скелиња, висечки скелиња и сл.).

Претставниции од ЗИЗ Тутела во периодот од 09 -12.10.2019 година зе-
доа активно учество на  16-та по ред Меѓународна конференција „Безбед-
носта на работа – приоритет во работењето“ организирана од страна на 
Здружението за безбедност при работа 28-ми Април, и Сојузот за заштита 
на работа на Република Србија, којa се одржа во хотелот „Bellevue - Metropol 
Lake Resort“ Охрид.
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СОФТВЕР ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА КОНТИНУИРАНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА

Почитувани колеги,
Дозволете најнапред да се заблагодарам за можноста да напишам ста-

тија во списанието „Тутела“. Ќе се обидам накратко да ја опишам ситуација-
та во која работат „специјалистите по БЗР – стручни лица по БЗР (според 
македонската терминологија) во Р. Бугарија. Согласно законот и други под-
законски акти, специјалист по БЗР може да биде секое лице кое што има 
соодветно образование. Дополнително, за да биде во тек со случувањата 
во сферата на БЗР, еднаш годишно треба да посети обука од 8 учебни часа. 
На крајот на обуката, се полага тест. Успешно пополнет тест претпоставува 
дека лицето е соодветно да ја извршува должноста – специјалист по БЗР и 
за тоа добива соодветна потврда.

Дали е тоа доволно? Се разбира дека не е.
Од тие причини, а со цел унапредување на професијата и подигнување на 

индивидуалните капацитети на специјалистите по БЗР, Фондацијата „Цен-
тар за безбедност и здравје при работа“ (ФЦБЗР) континуирано организи-
ра стручни настани – обуки, конференции, кампањи. Издаваме бесплатно 
списание за сите наши членови кое што се публикува 4 пати годишно. Ор-
ганизираме конкурс за добри практики во областа БЗР и ги наградуваме 
најдобрите компании. Доделуваме поени на нашите членови за секоја ин-
дивидуална активност. 

Заради поедноставена комуникација и организација од една страна и за-
ради држење на чекор со времето, се наметна прашањето за создавање на 
софтвер за евиденција на континуираната професионална едукација.

Имајќи ги во предвид искуствата од Европа, имавме среќа и задоволство 
две врвни институции во светот на БЗР да се согласат да ни бидат партнери 
во проектот за кој аплициравме во надлежните министерства во Р. Бугарија.

Првата партнерска организација е IOSH (Institution for Occupational 
Safety and Health) од Велика Британија. Најголемата невладина органи-
зација во светот во полето на БЗР. Идејата за софтвер е согласно нив-
ната програма за континуирана професионална едукација (CPD). Секој 
член на IOSH два пати годишно си задава цели кои треба да ги исполни 
и два пати годишно се само-оценува дали ги исполнил целите. Навре-
меното ажурирање на податоци им овозможува на членовите или да го 
задржат членството или да напредуваат ниво погоре во членството. 
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Втората партнерска организација е AUVA (Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt) од Австрија. Еден од водечките социјално-оси-
гурителни институти во Европа. Имајќи ја во предвид постапката за стекну-
вање со лиценца за работа во полето на БЗР, сметавме дека можеме да ис-
користиме дел од наставната програма, особено техничките делови. Имено, 
во Австрија, за да се стекнете со сертификат за стручно лице по БЗР треба 
да посетите обука од 280 учебни часа (теорија и пракса) и да полагате испит.

Како резултат на потребите на нашите членови, искуството од Велика 
Британија и Австрија, создадовме софтвер за евиденција на континуирана-
та професионална едукација.

Софтверот има лесна IP адреса за памтење -  profil.fcbzr.org и е достапен 
само за членови на фондацијата. Со оглед на фактот што сеуште е во тест 
период, во моментов е достапен за сите заинтересирани кои би сакале да 
го посетат.

Софтверот е создаден да има три нивоа на администрација и тоа:
• централно, каде ќе се создаваат главните настани и ќе се води централ-

ната администрација на сите збиднувања, одредува дали и колку поени 
„вреди“ определен настан...

• регионално (на ниво на клуб) каде што одговорен од клубот ќе има мож-
ност да администрира регионални настани, да создава, реализира, пот-
врдува учество итн.

• лично, односно индивидуално каде што секој член изразува готовност и 
желба да учествува на настани, да биде предавач на настан, да комуни-
цира со други членови...

Во софтверот, секој член си создава индивидуален профил и избира 
клуб во кој што членува (не мора да е само еден). Кога е веќе во софтверот, 
може да комуницира со други членови, да учествува во дебати, во форуми, 
да се регистрира за учество на настан, да се регистрира за учество преку 
e-learning платформата која е составен дел од софтверот, да се понуди да 
биде предавач на определена тема. По завршување на определен настан 
на кој што учествувал, може да отпечати сертификат за учество со сите по-
датоци за настанот, може да отпечати CV кое автоматски се генерира од со-
фтверот, може да учествува на платени и бесплатни настани, може да плати 
за настан со собраните поени од други активности и сé тоа преку софтверот.

Со оглед на тоа што ги знаеме можностите на софтверот, но тој сéуште 
не е во својата максимална функционалност, сметаме дека имаме уште не-
колку чекори до постигнување на крајната цел. Како и да е, софтверот е 
сéуште отворен за сите љубопитни и ние сме отворени за сугестии кои би 
воделе кон подобрување на функциите на системот.
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Со почит,
Љупчо Кочовски

Управител на ФЦБЗР 
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РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ       

Во периодот актуелни се измените на Правилникот за висината на тро-
шоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа (Сл 
весник на РМ бр. 10/2014). Во овој процес Министерството се обидува да ги 
вклучи сите заинтересирани страни и верувам дека најсреќни би биле ако 
овој правилник не постои. Испреплетени интереси, лични интереси, жел-
ботека .... Како да забораваме дека системот за безбедност и здравје при 
работа постои за нас, за да го зачуваме здравјето на нашите вработени, а не 
за лесен профит од него.

Имено... Овој правилник се донесе врз основа на измена во законот со 
цел да се регулира цената на услугите во делот на БЗР, односно да се подо-
бри квалитетот на услугите бидејчи цените паднаа на толку ниско ниво што 
беше нереално за така ниска цена квалитетно да се заврши одредена услу-
га. Но, како и сега така и тогаш, очигледно цените не се базираат на некоја 
анализа, туку се регулираа во зависност од „нечии“ желби или можности. 
Дали се подигна квалитетот на услугите, или продаваме најскапа хартија, 
оставам да одлучат самите корисници на услугите. Самиот правилник кога 
се донесе, беше, и уште е конфузен, па затоа и желбата за негова промена.

Факт е дека оние кои сакаат навистина да ги завршат услугите онака како 
што треба се соочуваат со прениски дефинирани цени, додека другите чија 
цел е лесен и брз профит ја добија својата „златна кокошка“. Не помогна и 
обидот на Групацијата за безбедност и здравје при работа при Стопанската 
комора на Македонија да го оспори донесувањето на овој правилник преку 
Уставниот суд. Континуирано овој правилник беше различно толкуван, полн 
со нелогичности и проблематичен за спроведување.

Според мене, најдобро е да се остави пазарното стопанство да ги регули-
ра цените, квалитетот да се заштити на друг начин со други модели и мерки, 
а за тоа има мноооогу аргументи. Нема да ги елаборирам само би си поста-
вил неколку прашања за размислување околу компетентноста, стручноста, 
начинот на обучување, начинот на мерење, начинот на изготвување на про-
ценката на ризик. Па дали може, сите да знаеме исто, сите да се едуцираме 
исто, сите да сме со исто искуство во струката, сите да работиме со исти 
инструменти, дали, па да работиме по исти цени. Очигледно кога сме имале 
некои часови по пазарна економија не сме биле присутни на нив, или и не 
знаеме што е пазарна економија. 
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Обидот да се оди со минимални цени можеби и ќе помине, очигледно 
нема да биде на задоволство на сите, но нека не трае долго, нека трае само 
до донесување на нов закон со кој ќе се укине овој правилник и еден куп 
други непотребни, недоречени правилници. 

Едно сум сигурен. Со измена на правилникот нема да се подобри квали-
тетот на услугите, само може да се продава поскапа или поефтина хартија 
кој ќе служи само за покажување на инспекција дека сме ги задоволиле за-
конските барања. Потребни се подлабоки системски реформи во сите сег-
менти на БЗР доколку сакаме да се намали бројот на повреди на работа.

м-р Борче Стојчевски, 
Стручно лице за безбедност при работа
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АЛАТКИ ЗА ЕРГОНОМСКА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК

Ергономијата е научна дисциплина која се занимава со проучување 
на интеракцијата помеѓу луѓето и другите елементи од системот која 
употребува теоретски принципи, податоци и методи за дизајнирање со цел 
олеснување на работата и секојдневниот живот на луѓето, зголемување 
на безбедноста, зголемување на продуктивноста како и оптимизирање на 
целокупната ефикасност на ситемот (IEA 2000).

Примената на научен и документиран пистап во самиот ергономски 
процес или програм е од голема важност. Целта е да се индентификуваат 
ергономските ризични фактори, да се квантифицираат и следствено да се 
направат мерливи подобрувања на работното место, осигуравајќи се при 
тоа дека работата и задачите се во рамките на способноста и границита на 
вработениот. 

Најдобриот пристап за тоа е да се постави ергономијата како тековен 
процес на идентификување на ризици и намалување на тие ризици врз 
основа на цели, научни анализи на работните места.

Ергонмските проценки се дел од ергономските програми и се користат за 
да се определи нивото на ризик поврзан со работната задача или операција. 
За да се има комплетна ергономска проценка на ризик, треба да се користат 
валидни алатки за анализа на ергономските ризици при:
• Идентификување на можности за подобрување произлезени од изве-

дување на генерални ергономски проценки;
• Појава на вработени со болка/непријатност поврзани со работата
• Појава на дијагностицирана повреда или болест поврзана со работата.

Валидните  алатки за ергономска проценка на ризик се поделени на 
генерални и секундарни алатки за анализа.

Генералните алатки даваат сеопфатен преглед на ризикот поврзан со 
активностите и даваат општ резултат на ризикот. Секундарните алатки се 
специфични зависно од ситуацијата/делот од телото кој се евалуира.
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Генерални алатки за ергономска проценка на ризик

Алатка Цел Кога се користи Фактор 
на ризик

Дел од 
телото Резултат

RULA (Rapid 
Upper Limb 
Assessment)

Проценка 
на горните 
екстремити 
целосно и брз 
преглед на 
целото тело за 
ергономските 
ризици

Кога е 
детектирана 
опасна зона или 
има поплака/
можна повреда 
поврзана со 
ергономијата е 
пријавена

Држење 
на 
телото, 
сила

Врат, 
рамења, 
раце, 
зглобови, 
тело, нозе

Резултатите 
се во  ранг 
од 1 до 7  
и одат од 
низок до 
многу висок

REBA (Rapid 
Entire Body 
Assessment)

Проценка на 
целото тело 
од изложеност 
на ергономски 
ризици

Кога е 
детектирана 
опасна зона или 
има поплака/
можна повреда 
поврзана со 
ергономијата е 
пријавена

Држење 
на 
телото, 
сила

Врат, 
рамења, 
раце, 
зглобови, 
тело, нозе

Резултатите 
се во  ранг 
од 1 до 15  
и одат од 
низок до 
многу висок

OWAS 
(Ovako 
working 
posture 
analysing 
system) 

Проценка на 
целото тело 
од изложеност 
на ергономски 
ризици

Кога е 
детектирана 
опасна зона или 
има поплака/
можна повреда 
поврзана со 
ергономијата е 
пријавена

Држење 
на 
телото, 
сила

Врат, раце,
тело,нозе

Резултатите 
се во  ранг 
од 1 до 4  
и одат од 
низок до 
многу висок

Секундарни алатки за ергономска проценка на ризик

Алатка Цел Кога се кори-
сти

Фактор на 
ризик

Дел од 
телото Резултат

NIOSH Lifting 
Equation

За пресметка 
на максимално 
дозволен товар 
за различни 
услови на кре-
вање

Кога генерал-
ните алатки 
бараат подла-
бока анализа 
на задачи со 
дворачно кре-
вање

Држење на те-
лото, фреквен-
цијасила, вре-
метраење

Грб (до-
лен дел)

Алатката 
пресметува 
Lifting Index 
(LI) вредност, 
која е про-
порција од 
кренатата и 
препорача-
ната тежина. 
LI вредност 
над 1 се сме-
та за висок 
ризик. 
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Shoulder 
Moment

 Проценка на 
ризикот на 
повреди на 
рамењата со 
користење 
на вредности 
на Shoulder 
moment 

 Кога генерал-
ната алатка 
бара подлабо-
ка анализа на 
рамењата при 
интензивни 
задачи на кре-
вање на товар

 Држење на те-
лото, сила  Рамења

 Момент на 
сила во ра-
мењата во 
зависност од 
активноста. 
Вредностите 
на моментот 
над  270 
pounds се 
сметаат за 
ризични

Snook/ 
Liberty 
Mutual Tables 
(Push, Pull, 
Carry)

 Проценка на 
силата на напо-
рот за задачи 
со туркање, 
влечење и но-
сење

 Кога генерал-
ната алатка 
бара подлабо-
ка анализа на 
цело тело при 
задачи со вле-
чење/туркање

 Држење на те-
лото, фреквен-
цијасила

 Грб (до-
лен дел)

 Прифатливи 
граници на 
сила или 
тежина врз 
основа на 
психофизич-
ка анализа 
на задачи 
со туркање, 
влечење и 
носење 

Strain Index  
(SI)

 Проценка на 
оптоварување 
на раце / рачен 
зглоб, држење 
на телото и 
повторување 
дадени со ин-
декс 

 Кога генерал-
ната алатка 
бара подла-
бока анализа 
на шака/рака 
интензивни 
задачи

 Држење на те-
лото, фреквен-
ција, сила, вре-
метраење

Рака, 
лакт, 
рачен 
зглоб

 Индекс кој го 
дава ризикот 
на горните 
екстреми-
тети. Вред-
ностите 7 и 
повеќе се 
сметаат за 
ризични

HAL (Hand 
Activity level)

Проценка на 
ризик од развој 
на поремету-
вања во раце, 
рачни зглобови 
или подлактица

 Кога генерал-
ната алатка 
бара подлабо-
ка анализа на 
монотони за-
дачи со 4 или 
повеќе часов-
на повторлива 
работа

Движења, сила  Раце

 Threshold 
Limit Value 
(TLV) и Action 
limit

Hogring Load 
Calculator 

 За пресметка 
на акумула-
цијата на сила 
при задачи со 
Hogring 

 Кога се упо-
требуваат 
рачни пиштоли 
за hogring 

 Сила, фреквен-
ција времетра-
ење

Рамења, 
раце, 
лактен 
зглоб

 Акумулација 
на сила 
(Tons) на 
ден поради 
задачи со 
Hogring. 
Вредноста 
на силата се 
споредува со 
Акцискиот 
лимит.
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OCRA 
(Occupational 
repetitive 
actions)

 Проценување 
на ризиците 
поради повтор-
ливи движења 
користејќи 
концизна листа 
за проверка

 Кога генерал-
ната алатка 
бара подла-
бока анализа 
на повторливи 
задачи со гор-
ните екстре-
митети

 Држење на те-
лото, фреквен-
ција, сила, ви-
брации, паузи 

 Рамења, 
раце, 
рачни 
зглпбови

 Индекс на 
препорачани 
акциони 
задачи по ци-
клус во гор-
ните екстре-
митети

Energy 
expenditure 
prediction

Проценка и 
пресметка на 
стапките на 
потрошувачка 
на енергија 
на задачи за 
ракување со 
материјали

Кога генерал-
ната алатка 
бара подлабо-
ка анализа на 
потрошувачка 
на енергија и 
замор при ра-
ботата

Движења (По-
трожувач- ка на 
калории)

Цело 
тело

Трошење 
на енергија 
(Kcal/Min , 
Kcal/на сме-
на) за врема 
на работни 
задачи. 
Вредностите 
од 5 Kcal/
min и над се 
сметаат за 
ризични 

Rodger’s 
muscle 
fatigue 
assessment

 Проценка на 
акумулацијата 
на замор во 
различни де-
лови на телото 
поради различ-
ни задачи

 Кога генерал-
ната алатка 
бара подлабо-
ка анализа на 
замор на било 
кој дел од те-
лото на работ-
ното место

Држење на те-
лото, фреквен-
цијасила, вре-
метраење

Сите об-
ласти на 
телото 
(Врат, 
рамења, 
грб, раце, 
рачни 
зглобови, 
нозе/
колена и 
глужд /
нозе)

 Бодови од 
‘Efforts-
Duration-
Frequency’ 
кои претста-
вуваат замор 
и приоритет 
за промена.

Force Exertion 
Matrix  
Derived from 
3D Static 
Strength 
Prediction 
Program 

Проценување 
на ограни-
чувачките 
вредности на 
силата на раз-
лични зглобови 
на телото за 
специфични 
задачи (тур-
кање, влечење, 
подигање, 
наведнување, 
ротирање итн.)

Кога генерал-
ната алатка 
бара подлабо-
ка анализа на 
специфичен 
дел од телото 
/ задача (упо-
треба на сила)

Држење на те-
лото, сила

Рамења, 
раце, грб 
(долен), 
нозе

TLV, limiting 
part(s)  

RULA (Брза проценка на горните екстремеитети)

Алатката RULA била развиена за да се оцени изложеноста на вработените 
на ергономски фактори на ризик поврзани со појавата на мускулоскелетни 
заболувања на горните екстремитети. Алатката RULA ги разгледува 
барањата на биомеханичките и постуралните  оптоварувања при работните 
задачи (вратот, трупот и горните екстремитети).
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 RULA формуларот се користи за да се оцени актуелното држење на 
телото, силата и повторувањето. Врз основа на евалуациите, резултатите 
се внесуваат за секој дел на телото во делот А за раката и зглобот, а  во 
делот Б за вратот и трупот. Откако ќе се соберат и пресметаат податоците 
за секој дел од телото, тогаш се користат табелите во самиот формулар за 
усогласување на променливите со факторот на ризик, генерирајќи единечен 
резултат кој го претставува нивото на ризик од МСЗ.

Алатката RULA е дизајнирана за лесна употреба без потреба од напреден 
степен во ергономијата или скапа опрема. Користејќи го работниот 
формулар RULA, оценувачот ќе додели оценка за секој од следните делови 
на телото: надлактицата, подлактица, зглобот, вратот, трупот и нозете. 
Откако ќе се соберат и регистрираат податоците за секој дел од телото, 
табелите го пресметуваат факторот на ризик, генерирајќи единечен 
резултат кој го претставува нивото на ризик од МСЗ, како што е наведено 
подолу:

Резултат Ниво на ризик од МСЗ
1-2 Занемарлив ризик, нема потреба од акции
3-4 Низок ризик, можеби се потребни промени
5-6 Среден ризик, понатаможни испитувања, брзи промени
6 + Многу висок ризик, веднаш воспостави промени
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Подготовка за RULA

Оценувачот треба да се подготви за проценката со интервјуирање на 
вработениот кој се оценува за да ги разбере работните задачи и барања 
и да ги набљудува движењата и положбите на работникот за време на 
неколку работни циклуси. Изборот на положби што треба да се оценуваат 
треба да се базира на: 

1) најтешки држења на телото и работни задачи (врз основа на интервјуто 
на работникот и првичното набљудување), 

2) држењето на телото за најдолг временски период или 
3) држењето во кое се појавуваат највисоки оптоварувања. 
RULA може брзо да се спроведе, така што повеќе работни движења и 

задачи во рамките на работниот циклус може да се оценат без значително 
време и напор. При користење на RULA, само десната или левата страна 
се оценува едновремено. По интервјуирањето и следењето на работникот, 
оценувачот може да определи дали треба да се оцени само една рака или е 
потребна проценка за двете страни.

Користење на RULA преку пример

Работниот лист RULA е поделен на два сегменти од делови на телото 
означени со  А и Б. Делот А (лева страна) ја покрива раката и зглобот. Дел 
Б (левата страна) го покрива вратот, трупот и нозете. Ова сегментирање на 
работниот лист осигурува дека какви и да било непрвилни или ограничените 
положби на вратот, трупот или нозете кои би можеле да влијаат на држењето 
на рацете и рачниот зглоб се вклучени во проценката.

Евалуаторот треба прво да ги пресмета положбите во групата А (рака и 
рачен зглоб), а потоа да ги пресмета положбите од групата Б (вратот, трупот 
и нозете) за лево и десно. За секој дел од телото, постои скала за оценување 
на положбата и дополнителни прилагодувања наведени на самиот работен 
лист што треба да се разгледаат и да се земат во предвид во резултатот.

Чекори 1-4: Десна рака и Анализа на рачен зглоб
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Забелешка: Во чекор 1, се зема + 3 поени за позицијата на надлактицата 
(45 + степени). За чекор 2, се зема +2 поени за позицијата на долната рака 
(< 60 степени). Резултатот од чекорот 3 за рачниот зглоб се зема +3 за 
флексија на зглобот (>15 степени), а +1 е додадено за улнарна девијација. 
Чекор 4 рачниот зглоб е +2 затоа што зглобот е извиткан во близина на 
крајниот опсег. Секој резултат треба да биде заокружен во Табела А.
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Чекор 5-8: Пресметај го резултатот за секцијата А како што е покажано 
подолу

Чекор 5: Користејќи ги вредностите од чекорите 1-4, се пресметува 
резултатот за секцијата А од табелата;

Чекор 6: Додадете го резултатот за користење на мускулите во ова 
поле. Во овој пример, држењето не се одржува повеќе од 10 минути, а не се 
повторува 4 пати во минута. Затоа, резултатот е 0.

Чекор 7: Во овој пример, товарот е поголем од 2 kg и задачата е 
повторлива. Затоа, резултатот е +2.

Чекор 8: Додадете ги вредностите во чекорите 5-7 за да ја добиете 
оценката за рачниот зглоб / рака.
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Чекори 9-11: Врат, труп и анализа на нозе

Забелешка: Во чекор 9, за положбата на вратот (> 20 степени) се зема 
+3 поени. Резултатот од чекор 10 е +1 поради положбата на трупот од 0-20 
степени. Секој резултат потоа треба да биде заокружен во Табела Б.
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Чекори 12-15: Пресметката на вкупниот резултат за секцијата  B е 
прикажан подолу:
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Чекор 12: Користејќи ги вредностите од чекорите 9-11, лоцирајте го 
резултатот за овој чекор во табелата  B.

Чекор 13: Внесете ги резултатите од мускулите во полето. Во овој пример 
држењето не е задржано повеќе од 10 минути и не е повторувано 4 пати за 
минута. Затоа резултатот е 0.

Чекор 14: Во овој пример, товарот е поголем од 2 kg и здачата се 
повторува. Затоа резултатот е +2.

Чекор 15: Додадете ги вредностите од чекорите 12-14  за да се добие 
резултат за Секцијата В: Врат, труп и нозе.

Одредување на конечен RULA резултат:
За да се одреди конечниот резултат RULA, се користи табела C како што 

е прикажано подолу

Конечен RULA резултат = 7
Во овој пример, конечниот резултат RULA e 7 и укажува на висок ризик и 

потреба за примена на инженерски и / или работни методи за да се намали 
или да се елиминира ризикот од МСЗ како што е наведено во табелата 1.
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Имплементирање на ергономски подобрувања

Процесот на склопување е променет со тоа што прво се инсталира 
пристапната плоча прикажана на горната слика. Исправен или „во линија” 
пневматски алат се користи за подобрување на работните држења 
на горните екстремитети и за намалување на употребената сила. По 
имплементирањето на овие ергономски подобрувања извршена е повторна 
RULA анализа, при која вкупниот резултат RULA е намален од 7 на 1.

Ирена Тасева
                                                              Стручно лице за БЗР
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ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА БЗР

БЗР ПРОТКАЕНА НИЗ СТАНДАРДИТЕ, ПРОПИСИТЕ И 
КОДЕКСИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ВО 

ДЕЛОВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (ПРВ ДЕЛ)

Почитувани колеги,
Долгогодишното имплементирање, аудитирање и менаџмент со Кодек-

сот – Амфори БСЦИ ме натера да Ви предочам една добра практика која се 
надевам дека ќе биде една од појдовните стратегии за натамошното гра-
дење на нашата струка и експертиза и да Ви предочам (иако знам дека мно-
гумина од нас и тоа како го имаат долу наведеното ,,во мало прсте“,) како 
некои од македонските претпријатија се соочуваа во почетокот со страв, 
а подоцна со дигнитет, дека еве се внесени во мрежата на она што знаа-
чи квалитет, почитување и спроведување на ЕУ одредби, закони и кодекси. 
Навистина на самиот ,,старт на трката“ беше само идеја, но во зависност 
од потребите на компаниите и нивниот стремеж за развој бргу дојдовме до 
реализација, а во последно време и највисоки оцени од страна на аудитори 
од ЕУ семејството.

Што е всушност BSCI – AMFORI BSCI?  
Почитувањето на домашните закони e прва обврска на деловните прет-

пријатија. Но, во земјите каде што доаѓаат во судир домашните закони и 
прописи со некои други од надвор, деловните претпријатија треба да бара-
ат начини да се придржуваат кон принципите кои обезбедуваат највисока 
заштита пред сé на работниците и животната средина како примарна осно-
ва, а потоа на се останато.

The Business Social Compliance Initiative (BSCI) или Иницијатива за де-
ловна социјална усогласеност (во мој слободен превод)  е водечки систем 
на менаџмент кој пред сé значи дека во компаниите преовладува социјална 
сигурност и истата треба да ја подобрат како во фабриката така и во оста-
натите ланци за добавување на производ и суровини, но и кон ланците или 
оние крајни потрошувачи. BSCI се базира на одредени политики на рабо-
тење кои за темел ги имаат сите интернационални стандарди за труд сé со 
цел да се заштитат работничките права пропишани од МОТ, ООН, ОЕCD. 

Зошто егзистира или постои BSCI?
Во контекст на севкупната светска глобализација, голем број на компа-

нии, мали и големи трговци, производители, добавувачи, крајни корисни-
ци – сите кои го градат големото семејство на светската трговија и произ-
водство дошле до заклучок дека е потребна нивна униформност. Бидејќи 
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целокупната мрежа се распростира и во земји каде националните закони 
кои ги штитат работниците не се соодветни или се лошо применети, а за да 
тоа нема влијание на ,,оние од другата страна“, се создадени поединечни 
кодекси на однесување и нивни системи на имплементација. Но, со ширење 
на поединечните кодекси, различните процедури за контрола и отстапу-
вање резултирало со конфузија и непотребно дуплифицирање на напорите 
и трошоците за малите трговци, увозниците и останатите засегнати од се-
мејството како и нивните производители.

BSCI заради тоа ги решава овие предизвици нудејќи заеднички кодекс на 
однесување и збир од постапки преку единствен систем за имплементација 
кој им овозможува на сите компании кои произведуваат одреден вид на 
производи од сите географски места на земјата колективно да ги решаваат 
комплексните прашања со посебен акцент на работничките права, прави-
ла, постапки, процедури и политики. Така ,,клучните актери“ на глобалното 
работење имаат вклучен постојан мониторинг на секоја серија и производ. 
Притоа учесниците во моделот на BSCI очекуваат сите нивни деловни пар-
тнери, сите заинтересирани страни да го почитуваат Кодексот на однесу-
вање на BSCI, но треба и да докажат дека ги превземаат (а) сите неопходни 
мерки за да се обезбеди почитување на Кодексот и (б) сите разумни мер-
ки за да се осигура дека сите нивни деловни партнери (значи надворешни 
фактори) вклучени во производствениот или трговскиот процес, го почиту-
ваат Кодексот на BSCI што значи една широка лепеза на контролни органи. 
Притоа компаниите треба да воспостават добри практики за управување 
кои ги вклучуваат работниците и нивните претставници во размена на ин-
формации за работните места и да овозможат соодветни мерки за заштита 
на работниците во согласност со Кодексот превземајќи конкретни чекори 
за да ги запознаат работниците со нивните права и одговорности – нешто 
што треба и мора (барем по мене) задолжително да влезе во основните идни 
законски одредби. 

Покрај тоа, од компаниите се бара да изградат доволна компетентност 
меѓу работодавците, менаџерите, работниците со цел успешно да ги вгра-
дат овие практики во деловното работење. Континуираното образование и 
обука на секое ниво на работа е од суштинско значење, особено во однос на 
здравјето и безбедноста при работа. 

Компаниите треба да воспостават или да учествуваат во ефикасни меха-
низми за решавање на жалби на оперативно ниво за поединци и заедници 
кои може да бидат со негативно влијание. Дури и онаму каде што судските 
системи се ефикасни и добро обезбедени, механизмите за поплаки, жалби 
и пофалби можат да понудат одредени предности, како што се брзината на 
пристап и санација, намалени трошоци и транснационален опфат.



Стручно списание за безбедност и здравје при работа 39

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА БЗР

BSCI се заснова на неколку политики кон кои треба да се стреми секоја 
компанија која сака да го воведе како систем или Кодекс на однесување. Ќе 
пробам да Ви ги доловам, иако ќе Ви звучат некои познато, а некои сеуште 
неприменливи кај нас. Посебен осврт ќе се даде на безбедноста и здравјето 
и нејзината имплементација и заложба. Некои од нив се следните:

1. Права на слобода на здружување и колективно договарање
Компаниите се обврзуваат дека ќе го почитуваат правото на работни-

ците да формираат синдикати на слободен и демократски начин без ни-
каква дискриминација поради членството во синдикатот и ќе го почитуваат 
правото на работниците да колективно преговараат за правата и обврски-
те на сите засегнати страни и нема да ги попречуваат претставниците на 
работниците да имаат пристап до работниците на работното место или да 
комуницираат со нив. Кога се работи на имплементација на BSCI во земји 
каде што активноста на синдикатот е незаконска или каде што слободната 
и демократска активност на синдикатот не е дозволена, компаниите ќе го 
почитуваат овој принцип, овозможувајќи им на работниците слободно да 
избираат свои претставници со кои компанијата може да започне дијалог 
за прашања поврзани со работното место.

2. Без дискриминација
Компаниите не смеат да ги дискриминираат вработените врз основа на 

пол, возраст, религија, раса, социјално потекло, попреченост, етничко и на-
ционално потекло, националност, членство во синдикати или било која дру-
га легитимна организација, политичка припадност или мислења, сексуална 
ориентација, семејни обврски, брачен статус, болести или било која друга 
состојба што може да доведе до дискриминација. Особено, работниците не 
треба да бидат малтретирани или дисциплинирани по било која од причи-
ните наведени погоре.

3. Фер плата
Компаниите го почитуваат овој принцип кога го почитуваат правото на 

работниците да добијат фер плата што е доволна за да им се обезбеди 
пристојно живеење за себе и за нивните семејства, како и законски дадени 
социјални бенефиции, без да е во спротивност со конкретните очекувања. 
Компаниите треба да ги почитуваат, во најмала рака, платите што се пред-
видени со Владините закони за минимална плата или колективно догова-
рање, во зависност од тоа која е повисока. Платите треба да се исплатат 
навремено, редовно и целосно. Делумно плаќање во вид на додаток „во 
натура” се прифаќа во согласност со спецификациите на МОТ. Нивото на 
платите треба да ги одразува вештините и образованието на работниците 
и да се однесува на редовното работно време. Одбивањата ќе бидат до-
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зволени само под условите и до степен утврден со закон или утврдени со 
колективен договор

4. Пристојно работно време
Компаниите го почитуваат овој принцип кога обезбедуваат дека работ-

ниците немаат  потреба да работат повеќе од 48 редовни часови неделно, 
со одредени исклучоци специфицирани од МОТ, а тоа се толкува како до-
зволено прекувремено работно време. Употребата на прекувремена работа 
треба да биде исклучителна, доброволна, исплатена и нема да претставува 
значително поголема веројатност за појава на професионална опасност. 
Компаниите им даваат на своите работници право на одмор во секој рабо-
тен ден и право на најмалку еден ден одмор во секои седум дена, освен ако 
не се применуваат исклучоците дефинирани со колективните договори

5. Без примена на детски труд
Компаниите го почитуваат овој принцип кога не вработуваат директно 

или индиректно деца под минималната возраст за завршување на задол-
жителното школување како што е дефинирано со закон, кое не смее да 
биде пократко од 15 години, освен ако не се применуваат исклучоците од 
МОТ. Овој принцип има за цел да ги заштити децата од каква било форма 
на експлоатација. 

6. Специјална заштита на младите работници
Компаниите го почитуваат овој принцип кога обезбедуваат дека млади-

те не работат ноќе и дека се заштитени од услови на работа што се штетни 
за нивното здравје, безбедност, морал и развој, без да се нарушат специ-
фичните очекувања утврдени со овој принцип. Компаниите треба да ги по-
стават потребните механизми за спречување, идентификување и ублажу-
вање на штетата за младите работници; со посебно внимание на пристапот 
кон младите работници со ефективни механизми за решавање на поплаки, 
воспоставување на програми за обука и програми за безбедност и здравје 
при работа

7. Сигурен работен однос
Компаниите  го почитуваат овој принцип кога, без оглед на специфич-

ните очекувања утврдени во ова поглавје со тоа што (а) осигуруваат дека 
работните односи не предизвикуваат несигурност и социјална или еко-
номска ранливост за нивните работници; (б) работата се врши врз основа 
на признаен и документиран работен однос, воспоставен во согласност со 
националното законодавство, обичај или пракса и меѓународните трудови 
стандарди, во зависност од тоа што обезбедува поголема заштита. Пред 
да стапат на работа компаниите треба да им обезбедат на работниците 
разбирливи информации за нивните права, одговорности и условите за 



Стручно списание за безбедност и здравје при работа 41

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА БЗР

 вработување, вклучувајќи ги работните часови, надоместоците и условите 
за плаќање и БЗР на секое работно место. Компаниите треба да се стремат 
кон обезбедување на пристојни услови за работа, кои исто така ги поддр-
жуваат работниците, и жените и мажите, во нивните улоги како родители 
или старатели, особено во однос на мигрантите и сезонските работници чии 
деца може да бидат оставени во родните градови на мигрантите.

8. Без малтретирање – мобинг
Компаниите нема да применуваат било каква форма на сервилност, при-

силна, обврзувачка, незаконска, шверцувана или не-доброволна работа. 
Компаниите им овозможуваат на своите работници право да ја напуштат 
работата и слободно да го прекинат работниот однос, под услов работници-
те да му дадат разумно известување на работодавачот. Компаниите треба 
да обезбедат дека работниците не се предмет на нечовечко или понижу-
вачко постапување, телесно казнување, ментална или физичка принуда и 
/ или вербална злоупотреба. Сите дисциплински постапки мора да се утвр-
дат во писмена форма и треба да се објаснат вербално за работниците во 
јасни и разбирливи термини

9. Заштита на животната средина
Компаниите го почитуваат овој принцип со превземање на неопходни-

те мерки за да се избегне деградација на животната средина и треба да 
воспостават ефективни политики и процедури кои ја одразуваат нивната 
одговорност за животната средина. Компаниите треба да спроведат соод-
ветни мерки за спречување или минимизирање на негативните ефекти врз 
заедницата, природните ресурси и целокупното опкружување.

10. Етичко и бизнис однесување
Компаниите го почитуваат овој принцип кога без никакви предрасу-

ди не се вклучени во некој чин на корупција, изнудување или проневера, 
ниту во каква било форма на поткуп - вклучувајќи, но не ограничувајќи се 
на - ветување, нудење, давање или прифаќање на несоодветни финанси-
ски или други форми на поттик. Од компаниите се очекува да даваат точни 
информации во врска со нивните активности, структури и перформанси, и 
да работат во согласност со важечките прописи и практиките. Компании-
те не треба ниту да учествуваат во фалсификување на такви информации, 
ниту во било кој акт на погрешно претставување во синџирот на работа. Со 
разумна грижа треба да собираат, користат и на друг начин обработуваат 
лични податоци (вклучително и од работниците, деловните партнери, по-
трошувачите во нивната сфера на влијание). Собирањето, користењето и 
други обработки на лични информации треба да е усогласено со законите 
за приватност и информации и регулаторните барања.
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11. Безбедност и здравје при работа
Иако БЗР намерно ја оставив последна (таа во Кодексот котира доста ви-

соко како задолжителност, сеопфатност и нешто без што не се може), како 
последна со цел да ,,ве заразам“ а во следниот број и детално се укаже како 
тоа во земјите надвор од нашата се имплементира, спроведува и контроли-
ра нашата светост – БЗР. Накратко политиката за БЗР во кодексот на BSCI 
се однесува на следното: 
• Компаниите го почитуваат овој принцип кога го почитуваат правото 

на обезбедување на здрави работни услови и услови за живот на 
работниците и локалните заедници, без оглед на специфичните 
очекувања на секое работно место. Ранливите групи на поединци како 
што се - но не се ограничени на - млади работници, нови вработени, мајки 
и лица со попреченост добиваат посебна заштита. 

• Компаниите треба да се усогласат со регулативите за БЗР или со 
меѓународните стандарди каде домашното законодавство е слабо или 
слабо спроведувано. (за што посебно ,,застануваат“ во секој аудит, ќе 
Ви објаснам во следниот број зошто).

• Активната соработка помеѓу раководството и работниците и / 
или нивните претставници е од суштинско значење за развој и 
имплементација на системи за обезбедување на безбедна и здрава 
работна средина. Ова може да се постигне преку формирање на комисии 
или Одбори за БЗР.(во следниот број детално ќе Ви претставам како 
налага кодексот нешто што е доста прифатливо од компаниите кај кои 
е имплементиран овој кодекс).

• Компаниите треба да обезбедат дека постојат системи за откривање, 
проценка, избегнување и одговор на потенцијалните закани за 
здравјето и безбедноста на работниците. Тие ќе превземат ефикасни 
мерки за спречување на појава на несреќи, повреди или болести кои 
произлегуваат од  или се поврзани со или пак се случуваат за време на 
работата. Овие мерки треба да се стремат кон минимизирање колку што 
е разумно на причините за опасностите својствени на работното место.

• Компаниите ќе бараат начин за подобрување на БЗР во случај на 
несреќа, вклучително и преку програми за задолжително осигурување.
Тие ќе ги преземат сите соодветни мерки во рамките на својата сфера 
на влијание, за да ја согледаат безбедноста на опремата и зградите што 
ги користат, вклучувајќи ги и станбените објекти за работниците, кога 
тие се обезбедени од страна на работодавачот, како и да се заштитат од 
каква било предвидлива итна ситуација. 

• Компаниите ќе го почитуваат правото на работниците да излегуваат од 
работните простории при појава на непосредна опасност без да бараат 
дозвола од менаџментот.
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• Компаниите ќе обезбедат соодветна професионална медицинска 
помош и сродни објекти, простори или простории за нејзино пружање.

• Компаниите ќе обезбедат пристап до чиста и исправна вода за пиење, 
безбедни и чисти места за јадење и одмор, како и чисти и безбедни 
површини за готвење и чување на храна.

• Компаниите секогаш ќе обезбедат ефикасна Лична заштитна опрема 
(ЛЗО) на сите работници бесплатно.

Ова е само дел од она што се вика високо нормиран, но прифатлив пре-
дизвик наречен BSCI  изграден на најстроги критериуми, правила на игра, 
законски процедури или она што се вика – THE BEST OF. Ќе пробам во след-
ниот број да Ви ја презентирам БЗР од нивна страна бидејќи системот е це-
лосно ист и за Македонија и за Холандија и за Бангладеш и за Австралија. 

Што знам можеби ќе ја придвижиме и нашата БЗР во ваква корпора-
тивна одговорност, започнувајќи од самите нас па преку компаниите сé до 
вработените.

Наша е оваа обврска – да започнеме со глобална интеграција на БЗР.
 
Користена литература – www.amfori.com

Ѓоко Павлов 
дипл.инж по ЗПР
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО AЛБАНИЈА

Со потпишување на Договорот за стабилизација и асоцијација во јуни 
2006 година, Албанија стана дел од процесот за стабилизација и асоција-
ција. Согласно Договорот направен е огромен прогрес во однос на БЗР со 
донесување на ,,Националната стратегија за БЗР“, од страна на Владата и 
одобрена од Парламентот на Албанија. Подоцна донесените закони кои 
се однесуваат на БЗР значеле координација  на институциите на полето на 
БЗР со вклучен социјален дијалог и со акцент на негово засилување и вклу-
чување на сите засегнати страни.

Албанија учествува и во мрежата на European Agency for Safety and 
Health at Work (EU-OSHA) како доста важно поле за развој и операциона-
лизација на БЗР преку Агенција за поддршка на Националната стратегија 
и тоа преку четири стратешки точки: организација на национална мрежа, 
учество на Агенцијата како советодавно тело за донесување на процеду-
ри, менаџмент на web страната на националните агенции и организација на 
кампања на EU-OSHA.

Ќе се потрудиме да ви ја претставиме организацијата, имплементацијата 
и спроведувањето на БЗР во Албанија низ неколку точки. Има навистина 
неколку интересни полиња кои може да најдат примена кај нас

1. Опис на националната регулаторна рамка за БЗР
Општите одредби на Владата во однос на обврските за БЗР се утврдени 

во Поглавје IV и V од Уставот на Република Албанија. Од друга страна пак 
во Кодексот за труд на Република Албанија се предвидува главното законо-
давство за БЗР во Поглавје VIII со наслов „Безбедност и здравствена зашти-
та“ со кое се воспоставуваат одредби поврзани со: одговорностите на рабо-
тодавачот и општите мерки што треба да се превземат за функционирање 
на БЗР, правилата за спроведување на БЗР на работното место и работната 
средина, заштитата од опасностите на работните машини и спречување на 
пожари и експлозии.

Државното законодавство за БЗР е надополнето со Законот за БЗР бр. 
10237, од 18.02.2010 година кој вклучува одредби поврзани со општи и 
специфични дефиниции во однос на работните односи, обврските на ра-
ботодавачот и работнико, здравствениот надзор, евиденција, истрага, реги-
страција и известување за повреди и несреќи при работа, посебна заштита 
за чувствителни ризични групи како и обврските на релевантните државни 
органи.
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Во областа на БЗР, Министерството за социјална грижа и млади е водеч-
ка институција за обезбедување на правилна примена на законот согласно 
националната правна рамка за БЗР и Директивите на ЕУ што ги регулираат 
областите на БЗР. Исто така, Советот на министри и други министерства се 
извор на законодавни документи за БЗР преку своите одлуки и уредби.

Законодавството кое важи за БЗР опфаќа активности кои треба да се превзе-
маат од страна на јавните и приватните субјекти на целата албанска територија.

2. Опсег, дефиниција и исклучоци
БЗР во законодавството на Република Албанија е дефинирана како 

,,збир од сите физички и ментални елементи кои влијаат на здравјето 
на работникот, кои се директно поврзани со безбедноста, хигиената и 
здравјето при работа“ преку мерки што треба да се превземат за да се 
обезбедат најдобрите услови за спроведување на работниот процес, за-
штитата на животот, здравствениот интегритет и физичката и менталната 
заштита во процесот на работа.

Работникот е дефиниран како ,,лице вработено од работодавач, вклу-
чително и практиканти и лица ангажирани за стручна обука,“ што не е 
сепак јасна дефиниција за „вработен“, но може да се извлече како основа. 
Во голема мера се посветува посебно внимание на бремените жени, доил-
ките, младите како и лицата со попреченост кои мора да бидат заштитени 
со посебен осврт на опасностите што влијаат на нив, а се одредуваат и не-
кои видови на индивидуални договори, кои спаѓаат во опсегот на законот 
како што се договор со скратено работно време, договор за агент за БЗР, 
договор за професионална обука и образование за БЗР.

Нешто што е за нас ,,заинтересираните страни за БЗР“ интересно (што кај 
нас по мое видување би можело да се воведе) е што работодавачите имаат 
законска обврска да се  грижат за параплегични или тетраплегични инва-
лиди кои се сметаат за вработени. Од делокругот на примена на Кодексот 
на трудот на Република Албанија се исклучени сите лица чие вработување е 
регулирано со специфични закони, како државни службеници, државни по-
лиции и вработени вооружени сили и вработени во даночна администрација.

Уште една ,,недоволно дефинирана“ точка кај нас, а која е земена во 
предвид во законодавството на Република Албанија е Привременото вра-
ботување на странски државјани ангажирани за работа во Албанија што 
е уредено според одредбите на законот бр. 7961, од 12.07.1995 година од 
Кодексот на трудот на Република Албанија каде се опфатени и работни-
ците - мигранти и работниците кои работат ,,од дома“ и ,,самовработените 
лица“.  Оваа категорија на работници е регулирана со посебен договор кој 
им обезбедува права исти како и секој друг работник и можност да имаат 
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корист од рамката за БЗР. Во него се предвидува обврска на работодавачот 
да го извести својот вработен за условите за работа и за тоа како да користи 
специфични средства за работа, но и обврска на работникот да работи само 
во согласност со упатствата и секогаш да ги користи пропишаните заштит-
ни мерки. Посебна регулатива има за вработените кои работат на гради-
лиштата како самовработени лица, а обврската на работодавачот согласно 
овие вработени е да ги испитува нивните услови за работа и да се осигура 
дека ја користат опремата за лична заштита.

Во Република Албанија ,,несреќата при работа се смета за каков било 
неочекуван настан, што предизвикува непосредни телесни повреди и 
што се појавува при вршење на работата или услуга поврзана со неа,,. 
Покрај тоа, работодавачот мора да води евиденција на професионални 
несреќи во случаи кога работникот е неспособен за работа повеќе од три 
работни дена и да подготви извештаи за професионални несреќи што ги 
претрпеле неговите вработени.

,,Професионално заболување е секое заболување како резултат на 
изложеност на опасности за време на работната активност“. Законот 
предвидува и специфична дефиниција за опасност, вклучувајќи ги и сите 
карактеристики на опремата, производот, материјалот, методот на работа, 
животната средина или начинот на организација на работата, што претста-
вува потенцијал за вработениот да предизвика повреда, болест или непо-
среден здравствен проблем, краткорочно или долгорочно, како резултат на 
изложеност на нив за време на работната активност. Списокот на професи-
онални заболувања е стапен во сила од 01.09.2016 година. Во оваа листа се 
вклучени професионални заболувања предизвикани од хемиски, физички, 
биолошки агенси, професионални заболувања поврзани со заболен орган 
и кацерогени заболувања од професионално потекло.

3. Институции и програми кои се однесуваат на администрација-
та и/ или спроведувањето на БЗР
• Надлежни национални органи за безбедност и здравје при работа

Државниот инспекторат за труд, министерот надлежен за здравство и Др-
жавниот здравствен инспекторат се некои од надлежните национални органи 
за БЗР. Други институции и тела надлежни за БЗР согласно член 36 се: Меѓуре-
сорски совет за БЗР, Државен инспекторат за труд и Институт за социјално оси-
гурување како и други институции во Министерствата на Владата. Во областа 
на БЗР, Министерството за социјална заштита и млади е водечка институција 
и одговорна е за заштита на уставните права од областа на вработувањето, 
обезбедување на пристојно вработување и социјална сигурност, зајакнување 
на соработката со социјалните партнери за развој и имплементација на општи 
политики од областа на БЗР, работните односи и инспекцијата.
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• Национална БЗР програма
Документот за стратегиска политика за БЗР 2016-2020 година дава јасен 

пат за развој на БЗР и спроведување на стандардите за БЗР. Во контекст на 
таа стратегија се определени мерки, потребни активности, кои треба да се 
реализираат за постигнување на утврдените цели, мерки за набљудување 
и евалуација преку формирање на меѓуминистерска група и техничкиот 
секретаријат во Министерството за труд. Линиските институции треба да 
известуваат на секои 3 месеци за спроведените задачи на Акциониот план.

4. Должности и одговорности на работодавачите за БЗР на работниците 
За да се обезбеди заштита на работниците од секој аспект поврзан со 

БЗР, обврските на работодавачот во Република Албанија се многу блиски 
како и нашето законодавство, а кои се однесуваат на: мерки за спречување 
на ризици, обезбедување информации и потребни средства на работното 
место, следење на општите принципи за спречување на ризици, консулти-
рање со работниците и нивните претставници за планирање и воведување 
на нови технологии, во врска со последиците од изборот на опрема, работ-
ните услови и работната околина за безбедност и здравје на работниците и 
превземање на соодветни чекори за да се осигури дека само работниците 
кои добиле соодветни упатства може да имаат пристап до области каде што 
постои сериозна и специфична опасност

За да се обезбеди спроведување на мерки за спречување на несреќи при 
работа и професионални заболувања, работодавачот ја има обврската за 
лекарски преглед за секој работник што треба да биде ангажиран  на ра-
ботната позиција.

Работодавачот мора да стави на располагање на вработените индивиду-
ална бесплатна заштитна опрема дизајнирана и за заштита од пожар, која 
мора да се тестира и исчисти пред да им се предаде. Исто така работодава-
чот има должност и  да обезбеди средства за прва помош, питка вода, место 
за јадење и одмор.

Според член 7 од Законот 10237, од 18.02.2010 година, секој работода-
вец со цел да ја обезбеди безбедноста на своите вработени во сите работи 
во врска со безбедноста при работа назначува еден или повеќе вработени, 
како одговорни лица во врска со безбедноста, БЗР и спречување на профе-
сионалните ризици или може да склучи договори со надворешни специја-
лизирани услуги надвор од претпријатието.

Работодавачот пред и по вработувањето мора да обезбеди дека секој 
работник ќе добие соодветна обука во случај на воведување на нова техно-
логија или опрема за работа; во случај на промена на работниот процес на 
начин на кој тоа влијае на нивото на БЗР или во случај на трансфер или про-
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мена на работното место. Обуката за БЗР се прилагодува на специфичната 
работна позиција и мора да се развива според ажурирањето и промената 
на програмата според новите ризици.

Според албанскиот закон, работодавачот е должен да го прилагоди ра-
ботното место на природата на активности што ќе се вршат во рамките на 
истиот. Дизајнот и големината на работното место треба да бидат доволни 
за вработениот да работи во целосна безбедност и без да го попречува дви-
жењето во областа. Доколку работата бара стоење или стопирање подолго 
време, работникот мора да користи кратки паузи кои траат најмалку 20 ми-
нути на секои 4 континуирани работни часови. 

5. Права и должности на работниците
Согласно Албанското законодавство вработените се должни да ги ис-

полнуваат барањата и превземените мерки за користење на опремата и 
машините на работното место, следејќи ги упатствата на работодавачот и 
интерните регулативи. Секој работник кој ќе изврши работа не треба да се 
изложува себеси ниту другите лица на опасност од несреќа или професио-
нална болест, и да работи во согласност со упатствата дадени од работода-
вачот, со правилно користење на машините, апаратите, алатите, опасните 
материи, опремата за транспорт и други средства. Како и кај нас вработени-
те имаат право веднаш да го известат работодавецот, работникот задолжен 
за БЗР и претставникот на работниците, за секоја работна состојба со која 
тие сметаат дека тоа претставува сериозна и непосредна опасност за БЗР, 
како и за какви било недостатоци во врска со БЗР. За да се има функциона-
лен систем на работниците кон заштита на нивните права од здравствени и 
безбедносни прашања, се дава можност за формирање на Совет за безбед-
ност и здравје во зависност од бројот на работната сила кога има повеќе од 
50 вработени, а кога има до 50 вработени, ќе се избере претставник кој ќе 
ги реши своите грижи за здравствени и безбедносни прашања во Советот 
за БЗР основан во стручни и меѓупрофесионално ниво. 

Во глобала обврските, должностите и правата на работниците за БЗР се 
слични како и нашето законодавство за БЗР. 

6. Консултации, соработка и кооперативност со работниците и 
нивните претставници

Националниот совет за труд е највисоката трипартитна институција за со-
цијален дијалог во земјата. Советот разгледува прашања од заеднички инте-
рес за организациите на работодавачите и вработените со цел да се најде при-
фатливо решение за странките. Целта на НСТ е да одржува социјален баланс 
преку хармонизирање на интересите на страните, постигнување на социјално 
разбирање преку развивање дијалог меѓу Владата и социјалните партнери, 
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минимизирање на социјалните конфликти и постигнување договори што ги 
прифаќаат страните преку размена на информации и ревизија на предложе-
ните опции. НСТ се состои од 27 члена каде Владата е претставена од 7 члена 
(министри), а организациите на работодавачите и вработените се застапени 
по 10 члена. Претседател на Националниот совет за труд е министерот за со-
цијална заштита и млади. Советот се состанува четири пати годишно.

7. Специфични опасности или ризици
Албанскиот законик за работни односи во делот VIII наведува дека ра-

ботодавачот мора да ги превземе сите неопходни мерки за да обезбеди 
заштита на работното место од непријатни опасни хемикалии, радиоактив-
ност, загадување на воздухот или изложеност на кој било друг елемент што 
може да биде опасен по здравјето и безбедноста на вработените. Покрај 
тоа, во нацрт - регулативата има директни одредби за заштита на врабо-
тените од ризици поврзани со биолошки агенси при работа. Со Законот за 
хемиски опасности бр.9108 од 17.7.2003 година, на сите физички и правни 
лица им се наметнуваат обврски да ја утврдат природата и класификација-
та на хемиските супстанции што ги поседуваат. Наметнати се и голем број 
на должности, кои бараат регистрација, декларација, управување. 

Во Албанското законодавство постојат и законски одредби, правила и об-
врски кои се однесуваат на: јонизирачко зрачење, вибрации и бучава, работа 
на висина, работа во затворени простори, ризици кои произлегуваат од лошо 
одржување на просториите за работното место, изложеност на екстремни 
температури, ризици од пожар, пушење во работните простори и простории, 
употреба на азбест, ризици поврзани со нанотехнологијата, психосоцијални 
ризици (интересен факт е дека согласно Албанското законодавство ,,пси-
хијатриските болести не се признаваат со закон како професионални забо-
лувања“) професионално насилство, ризици поврзани со машини и алати, 
одредби за заштита на посебно ранливи групи на работници (според Албан-
ските закони Работодавачот не смее да нареди вршење ноќна работа на бре-
мени жени и жени кои неодамна се породиле, се додека детето не наполни 
1 година, доколку е штетно за безбедноста и здравјето на жената и / или де-
тето, како што е заверено во медицински извештај. Ако работничката е бре-
мена, работодавачот мора да обезбеди пауза на секои 3 часа, за период не 
помалку од 30 минути. На бремените жени им е забрането да работат 35 дена 
пред очекуваниот датум на раѓање и 63 дена по раѓањето. Првиот период се 
продолжува на 60 дена кога се очекува жената да роди повеќе од едно дете).

8. Евиденција, известување и испитување на несреќи / инциденти 
и болести

Според албанскиот закон, работодавачот е должен да изврши проценка 
на ризиците со кои се соочуваат вработените при работа, конкретно кога 
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има ранливи групи изложени на посебни ризици, да ги чува документите 
поврзани со работните несреќи и да ги презентира секогаш кога е потребно 
на трудовиот инспектор. Работодавачот е законски должен да го извести 
Инспекторатот за сите несреќи при работа. Кога несреќата на работното 
место предизвикува смрт, работодавачот мора да го извести и Јавното об-
винителство.

9. Увид и спроведување на законската регулатива за БЗР
За да биде некој назначен за „трудов инспектор“, тој/таа мора да биде 

подложен на писмен тест од областа на трудовото законодавство и техни-
ките на инспекција пред комитет на државниот трудов инспекторат.

Инспекторот за труд, при инспекцискиот надзор е овластен да ги бара 
сите потребни докази за да ги идентификува присутните на работното 
место и да го докаже нивниот идентитет барајќи форма на документ за 
идентификација; да ја испита исплатата на задолжителното здравствено 
осигурување за сите вработени на работното место; да врши инспекции на 
работното место во потребните периоди и да обезбеди ефикасно спрове-
дување на одредбите од важечкото законодавство на трудот. За да се обе-
збеди извршување на законот, подзаконските акти и административните 
одредби, инспекторот е овластен да изврши испитувања, контролни мерки 
и истраги во работното опкружување, да интервјуира вработени во прису-
ство на работодавачот или да направи проценки за основата на неговите 
работни услови, документирајќи ги сите прекршувања што биле забеле-
жани при прегледот користејќи фотографии, аудио и видео медиуми. На 
крајот инспекторот може да изрече казни од дисциплински или финанси-
ски аспект како за физичките така и за правните лица ,нешто што е доста 
слично како и кај нас.

Се надевам дека донекаде успеавме да Ви го приближиме системот на 
БЗР во Република Албанија, нешто што навидум е доста слично како и кај 
нас. Но имаат доста интересни ,,точки,, кои можеби ќе треба да се размислат 
да се имплементираат кај нас. Тоа е нашата задача во иднина како ,,засег-
нати страни,, за БЗР.

Користена литература . www.ilo.org

 
Ѓоко Павлов 

Стручно лице за БЗР
ПУКЕТ КОНСАЛТ ДС, Струмица
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СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТСКО ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР – 
INERGEN IG/541

Најдобри ефекти, до сега, во процесот на гасење на пожар во затворени про-
стори покажа средството познато под името халон. Долго време се користеше 
во стационирани и мобилни системи за гасење на пожар. Со овој гас воглавно 
се штити скапа електронска опрема, компјутерски центри, командни просто-
рии, вредносни хартии во банките, драгоцени предмети во музеите, архивите и 
сл. Добра особина на халонот е тоа што со своето дејство при гасењето на по-
жарот не ја оштетува опремата. Меѓутоа покрај добрите особини, халонот има 
и недостатоци, во прв ред поради неговата токсичност при разложувањето на 
покачени температури.  Истражувањата за глобалното затоплување од 1974 
година доведуваат до првите сознанија за оштетување на озонската обвивка 
од фреонот и халонот кои слободно се испуштаат во атмосферата.  

Токсичност на халон 1211 и 1301 
Halon NOAEL [%] LOAEL [%] LC [%] ALC [%] MDK [%] 
1211 0,5 1 7 32,4 0,01 
1301 5 7,5 80 83,4 0,1 

 

За намалување на уништивањето на озонот, согласно Монтреалскиот 
протокол (1987 година) забрането е произведување и употреба на халоге-
ните јаглероводороди во чија хемиска група припаѓаат и халоните (флуор, 
хлор, јаглерод).

Веднаш по забраната за производство на халон, престанува и проекти-
рање и инсталирање на нови системи за гасење на пожар кои го користат 
овој гас. По усвојувањето на  иницијативата за забрана на користење на ха-
лон во стабилните системи за гасење на пожар, многу постоечки штитени 
објекти останаа без заштита. Истражувањата беа насочени кон пронаоѓање 
на нов гас кој во потполност би можел да го замени халонот, а да не ја загро-
зува животната средина. Едно од решенијата е најдено во инертните гасови и 
тоа во смеса на азот, аргон и јаглерод диоксид, позната под името INERGEN.  

INERGEN – гас за гасење на пожар

Инерген е смеса од три гаса: азот 52%, аргон 40% и јаглерод диоксид 
8%, со одлични карактеристики за гасење на пожар во објекти каде се наоѓа 
скапа електронска опрема и хартии од вредност.
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Современата заштита од пожари постави барање, новиот гас да биде гас 
на иднината, кој ќе ги задоволи трите важни услови:

1. заштита на материјалните добра,
2. заштита на човечкиот живот,
3. да не ја загадува животната средина.

Заштита на човечкиот живот
Заштита на материјалните добра   Заштита на животната средина

1. Заштита на човечкиот живот
а. Нема опасност од гушење
Револуционарниот аспект на примена на гасот INERGEN е во тоа што во 

потполност ја елеминира опасноста од гушење на луѓето кои се заробени 
во просторијата зафатена од пожарот. Намалениот процент на присутниот 
кислород заменет е со присуство на јаглерод диоксид така што се обезбе-
дени услови за нормално дишење на луѓето.

б. Патиштата за евакуација се безбедни
INERGEN, при истекување од стабилните инсталации за автоматско га-

сење на пожар не создава магла така што сите патишта за евакуација се во 
иста состојба како и пред активирање на системот.

в. Нема појава на отровни нуспроизводи на висока температура при пожар
INERGEN е смеса на гасови така што, при гасењето на пожар нема појава 

на штетни или отровни нуспроизводи.
Заштита на човечкиот живот се однесува на следните факти. Физиолош-

ката рамнотежа на количината на јаглерод диоксид во инергенот го подоб-
рува дишењето, што значи дека организмот е снабден со доволна количина 
на кислород, дури и ако концентрацијата на кислородот во просторијата е 
намалена на 12%.

Инергените ја намалуваат количината на кислородот под 15% до ниво 
на кое повеќето запаливи материи не можат да горат, истовремено го 
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 зголемуваат присуството на јаглерод диоксид помеѓу 2% и 4,5%, со тоа го 
стимулираат човековото дишење. 

Со лабараториски испитувања е утврдено дека инергенот не влијае на 
дишните органи и кардиоваскуларниот систем кај луѓето. Луѓето кои ќе се 
најдат во атмосфера на овој гас при гасење на пожар не се загрозени и мо-
жат извесно време да престојуваат во просторијата, што не е случај при га-
сење на пожар со халон или јаглерод  диоксид.

Влијанието на инергенот е во целост испитан. Илјада испитаници се изло-
жени на негово влијание, така што со сигурност е заклучено дека користење 
на инергенот нема никакви негативни последици на човековото здравје.

2. Заштита на животната средина
а. Заштита на озонската обвивка во атмосферата
Инергенот е компониран гасови кои се наоѓаат во атмосферата околу нас. 

Кога инергенот ќе ја изврши неговата функција за гасење на пожарот, него-
вите компоненти ја продолжуваат природната функција во атмосферата.

б. Нема штетни влијанија на животната средина
Јаглерод диоксид, кој е присутен во инергенот, добиен е како производ 

на природни процеси, така што не предизвикува ефект на глобално загаду-
вање на животната средина.

3.  Заштита на материјалните добра
а. Брзина на користење на просторијата по гасење на пожарот
Еден од најголемите недостатоци на халонските системи за гасење на 

пожар е потребата од изведба на посебни вентилациони системи за отстра-
нување на халонот од просторијата по гасењето на пожарот. Поради тоа, 
потребно е подолго време до создавање на безбедни услови за непречен 
влез и престој на луѓето.

Смесата, од која е создаден инергенот ефикасно го решава овој про-
блем, затоа што неговите компоненти, по гасењето на пожарот, веднаш се 
враќаат во својата природна средина во атмосферата, така што просторија-
та може веднаш да се користи, без никакви опасности по луѓето.

б. Нема опасност од корозија
При гасење на пожарот со халон, еден од продуктите кои настануваат е 

хидрогенфлуорид, високо корозивна киселина.
Инергенот, на високи температури не реагира хемиски и нема никакви 

корозивни нуспроизводи.
в. Незначителен ризик при гасење на електрични инсталации и 

опрема
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Примената на инергенот при гасење на пожар на електрични инстала-
ции и апарати не предизвикува пораст на статичкиот електрицитет.

Инергенот ја намалува влажноста, така што непосредно ја намалува 
електропроводливоста на локалната атмосфера во просторијата.

Процес на гасење на пожарот со INERGEN

Инергенот го прекинува процесот н горењето, односно оптималните ре-
зултати на гасењто се постигнуваат кога концентрацијата на кислородот во 
просторијата што се штити е помеѓу 12% и 14%, а концентрацијата на јагле-
род  диоксид меѓу 3% и 5%.

Складирање на INERGEN
Инергенот се складира во челични боци под притисок. Стандардни боци 

кои најчест се користат се боци од 80l. 

Една батерија на боци може да содржи максимум 100 боци. Тоа е број 
на боци во батеријата кој е економски и технички оправдан. Количината на 
гасот во боците се контролира преку контактни манометри. Притисокот во 
боците е 300 бари. 

Батеријата со боци наполнети со инерген со поврзувачката опрема не 
смее да биде загрозена од пожар и изложена на сончеви зраци. Затоа мора 
да е сместена во посебна просторија со минимална отпорност на пожар од 
90 минути. Дозволена температура во просторијата е од 0 до 50⁰C. 

Инергенот од батеријата со боци до штитената просторија се доведува 
преку цевковод и млазници. Димензионирањето на цевководот се пресме-
тува водејќи сметка да на млазниците минималниот притисок изнесува 10 
бари, а време на празнење на боците (време на постигнување на концен-
трација) 60 секунди.
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Активирањето на системот за гасење пожар со инерген се одвива преку 
автоматската дојава за пожар (детектори за пожар) во двозонска зависност 
и можност за рачно активирање.

Панче Ангеловски 
дипл.инж. - Безбедност од пожари
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БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 

Почитувани колеги,
На наше огромно задоволство, а се надеваме и Ваше во овој број на 

стручното списание Тутела ги објавуваме првонаградените творби (песни 
и раскази) на учениците кои се пријавија на повикот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“.

Категорија 1
Песна на тема безбедност и здравје при работа  

(ученици од прво до петто одделение)

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Половина ден луѓето
го поминуваат на работно место,
втор дом го нарекуваат тие често.
Исполнување задачи, одговорност,
но и по некоја шега.
Така работното време брзо си бега.
Секој вработен има законски права,
да работи во средина, сигурна и здрава.
Заштита од секаков ризик, мора да се има,
за фирмата што поголеми успеси да прима.
Обврски има оној кој работа дава,
да ги заштити на вработените нивните права.
Здравствено осигурување, заштита од секаков ризик и обуки разни,
со помош на кои срцата на вработените не би биле празни.
Мотивиран вработен е секогаш исполнет со среќа,
уживајќи во своите права,
ќе постигне успеси една цела вреќа.
Кога е сигурен дека е заштитен тој,
работодавачот ќе го почитува како брат свој.
Безбедни мора да сме секогаш
и здравјето да ни е пред се на сите,
за вредно и среќно да ги исполнуваме дните.
Работниците за своите права треба да се борат,
и здрави и насмеани после работа да се одморат.

Ученик: Јована Буковалова V-2 одд.
Училиште: ООУ„11 Октомври“ – Скопје

Ментори: Весна Недановска и Елисавета Шикоска
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Категорија 2
Раскази на тема безбедност и здравје при работа 

(ученици од прво до петто одделение)

БЕЗБЕДНОСТА НЕ Е ШЕГА
Тоа летно утро по ништо не се разликуваше од останатите денови по-

минати во летниот камп и воопшто не насетувавме каков ден ни прет-
стои.

На звуците од химната веќе сите бевме построеани пред јарболот и тив-
ко и поспано ги пратевме звуците од мелодијата која се ширеше наоколу и 
се мешаше со звуците од природата. Веднаш потоа следуваше доручекот 
во кој сите го дадовме својот максимум, како во подготовката така и во со-
владувањето на истиот.

Следуваше највозбудливиот ден од неколку дневното кампување на од-
редот, а тоа беше зградбата на примитивна колиба. Водач на групата беше 
Петар, највозрасен и најискусен извидник, па според тоа и највешт во сите 
дисциплини па и во градењето на колибата. Откако го лоциравме место-
то на изградба, водачот ни подели заштитни ракавици и шлемови на што 
голем дел од извидниците се изнасмеавме. Долго време правевме шеги 
на своја сметка дека изгледаме како градежни инжењери или дури и како 
рудари, па некои дури несакаа да ги носат но по упорноста на водичот ги 
прифативме и ги ставивме врз нашите глави. Активностите отпочнаа и сите 
имавме задолженија, кој да сече дрва, кој да ги носи истите, кој да носи ка-
мења или да врши други помошни работи. Сите бевме вклучени, беше живо, 
весело и воопшто не забележавме како сонцето веќе се спуштило над пла-
нината и дека денот е пред самиот крај.

Во еден момент, најпрво се слушна некаков татнеж а потоа и врисок. За-
бележавме дека од височинката под која се наоѓавме се тркала една пого-
лема карпа пропратена со повеќе помали камчиња. За среќа поголемата 
ја избегнавме сите, но една од помалите падна врз главата на Тони. Сите 
бевме преплашени водичот веднаш му пријде на Тони и го крена, па забе-
лежавме дека Тони е само преплашен а каменот удрил во неговиот шлем. 
Во истиот оној шлем на кој пред тоа се шегувавме и одбивавме да го носи-
ме. Каква среќа. Искуството на водачот Петар и неговата спремност за оваа 
извидничка акција како и обезбедувањето на заштитната опрема за сите 
извидници, го спаси Тони од поголема повреда. Се чувствувавме засрамено 
од употребата на шегата упатена на носењето на шлемовите, а вечерта по-
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крај извидничкиот оган водичот Петар беше пофален и награден од страна 
на старешината за неговата спремност и правилна употреба на соодветна 
опрема за безбедност и заштита при работа. Вечерта помина во знакот на 
разговор на оваа тема и донесовме заклучок дека нашиот живот и здравје-
то при работа можеме да го заштитиме само со обезбедување на соодветни 
услови за работа и употреба на заштитна опрема.

Ученик: Петар Стојаноски, V одд.
ОУ,,Христо Узунов“- с. Другово, Кичево

Ментор: Милчо Данилоски
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Категорија 3
Песни на тема безбедност и здравје при работа 

(ученици од шесто до девето одделение)

БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ
Уште од древна Кина и Европа стара,
луѓето работеле да спечалат пара.
Работеле тие во услови тешки
и често при работа правеле грешки.
Ретко кој тогаш, за нив се грижел,
болести и повреди речиси секој нижел.
Но времето минува, години се редат,
се создале услови работите да се средат.
Се изродила струка, од условите тешки,
со единствена цел, да ги отстрани тие грешки.
ХТЗ, ЗПР или БЗР последно,
решенија нуделе едно по едно.
Безбедност и здравје е наука цела,
се грижи за вработените, во градови и села.
Гледајки денес, од оваа страна,
условите на работа, се со помала мана.
Опрема, средства, алати некои,
заштита нудат на вработен секој.
На работното место, годиниве, сега,
повредите се реткост, нема потреба од нега.
За сето ова што го напишав редум,
татко ми ми раскажа вчера околу седум.
На работа и тој, со БЗР се бави,
внимателно слушав и ова го составив.
Но не секој денес има шанса слична,
да му раскаже некој за заштита лична.
За крај еве уште овој збор вреден,
погрижете се за БЗР да дознаеме сите до еден.

Ученик: Мартина Ангеловска, VIII-а одд.
ООУ ,,Партенија Зоографски“, Кисела Вода, Скопје

Ментор: Васка Николова Икономова
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Категорија 4
Раскази на тема безбедност и здравје при работа 

(ученици од шесто до девето одделение)

СЕКОЈ ЖИВОТ ВРЕДИ ЦЕЛА ВСЕЛЕНА
Еден сончев убав ден кога одев по патот накај баба ми, уживајки во пе-

ењето на птиците и зеленилото кое се печеше на жештините, видот ми го 
пресече една недоправена зграда со огромни шуплини од прозорци со тули 
и уште на даски качени работеа неколку работници потсвирнувајќи си.

Продолжив брзо, да не ме фати жешкото сонце. Тргнувајќи накај дома, 
пред мене излезе истата зграда, но со многу луѓе насобрани, гледаа нагоре, 
дискутираа... слушнав дека зборуваа како зградата е добро обезбедена со 
скелиња, мрежа, скали па со тоа не мижеше никој да се повреди. Си дојдов 
дома и веднаш откако влегов во собата во која беше вклучен телевизорот 
со глас на новинарката од вестите повторно ја видов таа шуплива градба и 
новинарката која соопшти дека работникот Н.К. стекнал тешки телесни по-
вреди работејќи на таа иста зграда. Ми поминаа морници низ целото тело, 
тоа беше истиот човек кој потсвирнуваше држејќи го алатот на четврти кат. 
Тој сигурно имаше деца како мене кои со душа го чекаат дома, да ги научи 
како се работи вредно. Тој сигурно има сопруга дома која сега страда и не 
знае како да продолжи понатаму. А мајка му го проколнува својот живот во 
кој е сведок за смрт на една младост. Потоа почнаа вонредните вести на 
кои рекоа дека повредениот на пат кон болницата подлегнал на повредите 
и починал. Една прошетка, еден обичен ден, по само еден миг судбини се 
сменија. Се прашував, како, зошто, што се случило... 

На вестите не ги кажаа причините, само знам дека во тој момент мајка ми 
влезе и рече дека надвор е пеколно жешко, прогласиле вонредна состоба 
со летни температури над четириесет степени Целзиусови. Ми стана јасно 
и ми се урна целата вселена од лакомоста и алчноста на факторот – Човек.

Ученик: Снежана Лазаревска, VI-1 одд.
ООУ ,,Никола Вапцаров” - Струмица

Ментор: Наташа Цонева Лазаревска
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Екологија

УРБАНА БУЧАВА

Бучавата во последните неколку децении има сѐ поголемо влијание врз 
квалитетот на живеење, како резултат на несоодветната, непланска урба-
низација, интензивирање на копнениот и воздушниот сообраќај, употреба 
на застарени моторни возила и др. Голем број истражувања и мониторинг 
студии во последните децении укажуваат на бучавата како на загадување 
на животната средина, кое претставува вистинска закана за здравјето на 
луѓето и квалитетот на живеење.

Процесот на забрзана индустријализација, интензивираниот сообраќај 
го наметнаа проблемот на предизвикување глувост од страна на бучава-
та; засилената музика исто така го зема својот данок. Иако гласната музика 
предизвикува задоволство за многумина, прекумерната бучава која произ-
легува од модерната индустрија и сообраќајните средства не претставува 
задоволството речиси за никого. Во современото општество мирот и тиши-
ната стануваат сѐ понедостижни. 

Урбаната бучава потекнува од различни извори, но во прв ред тука се 
вбројуваат: сообраќајните средства, градежната механизација, работата 
на машините, апаратите во домаќинството, гласна музика и др. Поради сѐ 
поголемата концентрација на различните видови на енергија, засилено 
интензивирање на сообраќајот, употребата на нови моќни машини и сооб-
раќајни средства, доаѓа до значителен пораст на нивото на бучава во урба-
ните средини.

Во Република Македонија, според расположливата литература и пода-
тоци, досега не се спроведени пошироки истражувања за нивото на бучава 
во животна средина, нејзиното штетно влијание и нема воспоставено др-
жавна мрежа за континуиран мониторинг на нивото на бучава и врз основа 
на тоа изработка на стратешки карти на бучава. 

Имајќи го ова предвид, a со цел да се создаде научна основа за реша-
вање на проблемот со бучавата која се вбројува во редот на негативните 
влијанија врз животната средина кои произлегуваат од техничкиот развој, 
а досега се нема посветено доволно внимание на овој проблем, Лабора-
торијата АМБИКОН во рамки на Факултетот за природни и технички нау-
ки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во текот на 2016 година  во 
соработка со МЖСПП реализираше проект за мониторинг и мапирање на 
нивото на бучава во урбани средини. 
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Основна цел на проектот беше да се создаде основа за изработка на 
стратешки карти за бучава, обврска која согласно Уредбата за агломераци-
ите, главните патишта,главните железнички пруги, главните аеродроми за 
кои треба да се изработуваат стратешки карти на бучава (Сл. Весник на РМ, 
бр.15/11)  треба да ја исполнат агломерациите, односно во нашата држава 
како агломерации се дефинирани Скопје, Тетово, Куманво и Битола. Како 
репрезентативни урбани средини беа земени градовите Скопје и Тетово 
како агломерации (урбани средини со број на жители над 100 000 и градот 
Штип како помала урбана средина, која не припаѓа на групата агломерации 
и нема обврска за изработка на стратешка карта на бучава.  

Од анализата на податоците од извршениот мониторинг на нивото на 
бучава во дел од населба Аеродром во град Скопје, дел од централното 
подрачје во Тетово и централното подрачје во Штип може да се заклучи 
следното:
• Нивото на бучава ги надминува граничните вредности за сите три 

индикатори за вознемиреност од бучава, LД, LВ, LН, (дневно, вечерно и 
ноќно ниво на бучава), согласно со Правилникот за гранични вредности 
на нивото на бучава во животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.147/08). Надминувањето на дозволеното 
ниво на бучава кај индикаторите за дневно и вечерно ниво на бучава 
во просек се движи од 5 до 7 dB(А) за сите мерни места. Драстично 
повисоко ниво на бучава во однос на граничните вредности има кај 
индикаторот за вознемиреност за ноќна бучава, кое надминување во 
просек изнесува од 12 до 15 dB(А); 

• Измереното ниво на бучава кај приемниците кое ги надминува граничните 
вредности за сите три основни индикатори за вознемиреност од бучава 
доведува до нарушување на нивниот мир, согласно со Одлуката за 
утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен 
мирот на граѓаните од штетна бучава („Сл.весник на РМ“ бр.1/09);

• Високото ниво на бучава во сите три подрачја е резулатат во прв 
ред на сообраќајната бучава, зголемениот број на моторни возила, 
неисправноста на моторните возила, застарениот возен парк, 
оштетените коловози, непосредната близина на резиденцијалните 
објекти до сообраќајниците, несоодветното урбанистичко планирање, 
околните кафе-барови, трговско-деловните објекти, а секако свој удел 
има и природната и позадинска бучава;

Имајќи ги предвид резултатите од извршениот мониторинг на нивото на 
бучава во населбата Аеродром во Скопје и поедини делови од централните 
градски подрачја на општините Тетово и Штип како предлог мерки за нама-
лување на нивото на бучава препорачуваме:
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• Воспастување на државна мониторинг мрежа за континуирано мерење 
на нивото на бучава во Град Скопје и општините Тетово, Куманово и 
Битола кои согласно Уредбата за агломерациите, главните патишта, 
главните железнички пруги, главните аеродроми за кои треба да се 
изработуваат стратешки карти на бучава (Сл. Весник на РМ, бр.15/11) 
имаат обврска да изработат стратешки карти на бучава и акциони 
планови со предлог мерки за намалување на нивото на бучава;

• Органите на локалната самоуправа и останатите општини кои согласно 
Уредбата немаат обврска за изработка на стратешки карти и акциони 
планови за бучава да ангажираат овластени акредитирани установи за 
мониторинг на нивото на бучава, имајќи предвид дека и во помалите 
урбани средини (како на пример општина Штип) мониторингот покажа 
значително надминување на граничните вредности за дневно, вечерно 
и ноќно ниво на бучава и преземање на мерки за намалување на нивото 
на бучава; 

• Мониторингот на нивото на бучава е неопходен за непречено прибирање 
на податоците, нивна систематизација, обработка, воспоставување на 
база на податоци, со можност за нивно користење, определување на 
таканаречени „црни точки” и изработка на стратешки карти на бучавата 
за избрана урбана средина.

• Соодветен избор на локација на новите станбени и деловни објекти, 
добро, соодветно урбанистичко планирање на просторот;  

• Примена на соодветни архитектонски решенија, звучна изолација на 
станбените објекти и акустична обработка на просторот, а кај веќе 
постоечките објекти примена на мерки за внатрешна звучна изолација 
на просторот.

      Проф. д-р Марија Хаџи-Николова
Факултет за природни и технички науки 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
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Стандарди за ЛЗО 

ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА ЗА ОЧИТЕ

Главни причини за настанување на повреди на очите кај работниците во 
текот на работниот процес се: не носење на ЛЗС за очите или носење на 
погрешен тип на ЛЗС.

Согласно статистиката На повреди на очите при работа, скоро тројца од 
петмина не носеле никаква заштита за очи при настанување на несреќата. 
Согласно исказите на работниците, сите сметале дека не им била потребна 
заштита за тој работен процес.

Согласно упатствата на стручните лица од областа на безбедност при ра-
бота употребата на заштитна опрема за очи и лице се налага секогаш кога 
постои веројатност за повреда што може да се спречи со носење на ЛЗС.

Како да се заштитите?
Треба да се изберат соодветни очила или визир преку:

• Идентификација на опасноста (прскање, удар, зрачење и сл.);
• Одредување на видот на ЛЗС (очила, очила-маска, везир, очила за 

носење преку диоптриски очила);
• Дефинирање на видот на заштитата (заштита од гребење, од испарување, 

затемнување);
• Избор на стакло (моноблок, бинакуларно);
• Избор на видот на оквирот (посебен дизајн, класичен ...).

Стандарди
EN166
Се применува за сите видови на индивидуална заштита на очите против 

опасности кои би можеле да ги оштетат очите освен нуклеарно зрачење, 
рендгенски зраци, ласерски зраци и инфрацрвено зрачење при ниски тем-
ператури. Не се користи за заштитни очила за кои постојат посебни стан-
дарди (антиласерски заштитни стакла, обични очила за сонце ....).
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Ознаки и симболи на заштитнитe очила
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Значење на симболите:
1: Оптичка класа која овозможува неограничено носење на очилата. 

S: Засилена цврстина: челично топче со дијаметар 22mm со брзина 5,1m/s. 
F: Удар со ниска енергија: челично топче со дијаметар 6mm со брзина 45m/s 
(максимална заштита за очила).

B: Удар со средна енергија: челично топче со дијаметар 6mm со брзина 
120m/s (максимална заштита за заштитни очила).

A: Удар со висока енергија: челично топче со дијаметар 6mm со брзина 
190 m/s (максимална заштита за визири).

3: Отпорност на течности (капки или прскање).
4: Отпорност на поголеми честички на прашина (големина > 5 микрометри).
5: Отпорност на гасови и ситни честички на прашина (големина < 5 ми-

крометри).
8: Отпорност на електричен лак при краток спој.
9: Отпорност на прскање на растопен метал и продирање на топли цвр-

сти материи.
T: Честички со голема брзина и екстремни температури.
N: Отпорност на замаглување на леќите.
K: Отпорност на оштетување на површината од ситни честички.

EN169
Спецификација на безбедносни барања за пропусливост на филтри 

за заварувачи и слични активности. Специфични безбедносни барање на 
филтри за заварување со двојна заштита.

EN170
Специфични безбедносни барања кои се однесуваат на пропусливост на 

филтри за заштита од ултравиолетово зрачење.

EN171
Специфични безбедносни барања кои се однесуваат на пропусливост на 

филтри за заштита од инфрацрвено зрачење.

EN172
Специфични безбедносни барања кои се однесуваат на пропусливост на 

филтри за заштита од сончево зрачење кои се користат во индустријата.
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EN175
Специфични безбедносни барања за опрема за заштита на очи и лице 

при заварување и слични техники.
EN1731
Спецификација на материјал, дизајн, карактеристики и методи за тести-

рање на ЛЗО за заштита на очи и лице од мрежест тип, за професионална 
употреба.

Никола Георгиев
Стенсо-Мак
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